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Minden fontos kérdésre kiterjed a nemzetbiztonsági stratégia 
2012. február 22. – MTI, Echo TV 

Minden fontos kérdésre kiterjed az elfogadott nemzetbiztonsági stratégia - mondták az 

MTI által megkérdezett szakértők. Marton Péter hangsúlyozta, a szövegben szerepel, hogy 

Magyarország támogatja a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit, de szem előtt 

tartva, hogy az autonómia „sajátos helyzetüknek leginkább megfelelő formáit” kell 

segíteni. Hozzátette: ebben a kérdésben összességében „valamennyivel továbbmegy” a 

stratégia a korábbi dokumentumoknál. 

 

Pártegység helyett az erdélyi magyar pártok összefogását sürgeti Tőkés 
2012. február 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A pártegység helyett az erdélyi magyar pártok összefogását szorgalmazza Tőkés László, aki 

az elmúlt napokban székelyföldi körúton vett részt. Tőkés László elmondta, továbbra is 

azon az állásponton van, hogy versenyezni kell az RMDSZ-szel ott, ahol a vetélkedés nem 

veszélyezteti a magyar képviseletet. Ahol azonban a versenyhelyzet a magyar érdeket 

veszélyeztetné, ott megegyezésre kell törekedni. 

 

Markó: két módon lehetséges az önálló magyar tagozat létrehozása a 

MOGYE-n 
2012. február 22. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A tanügyminiszterrel egyértelműen és világosan megbeszéltem, hogy ebben a pillanatban 

két lehetőség körvonalazódik a MOGYE-ügyben. Az egyik az, hogy a kormány világos, 

tiszta, határozott döntéssel rákényszerítse az egyetemet a törvény alkalmazására, a másik 

lehetőség szerint a miniszter érvényesíteni fogja az akaratát, és ráveszi az egyetem 

vezetőségét, hogy alkalmazzák a törvényt - nyilatkozta Markó Béla a Népújságnak. 

 

Perrel akarja elfogadtatni az egyetemi chartát a MOGYE 
2012. február 22. – Krónika 

Beperelte az oktatási minisztériumot a MOGYE, mivel a szaktárca nem hajlandó elismerni 

az egyetemi chartát. Constantin Copotoiu rektor közölte: reméli, hogy az 

igazságszolgáltatás „a román állam törvényeinek és érdekeinek megfelelően dönt” az 

ügyben. 

 

MOGYE-ügy: a tanügyminiszter kérése ellenére megtartják a rektorválasztást 
2012. február 22. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A tanügyminiszter kedden kérte a MOGYE szenátusát, hogy péntekig, amíg ő 

Marosvásárhelyre látogat, halasszák el a rektorválasztást, ám a szenátus nem tett eleget 

Cătălin Baba kérésének, a választások az eredetileg kitűzött időpontban, szerdán zajlanak. 
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http://www.echotv.hu/belfold/minden_fontos_kerdesre_kiterjed_a_nemzetbiztonsagi_strategia.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28398
http://itthon.transindex.ro/?hir=28399
http://itthon.transindex.ro/?hir=28399
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60821
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Nem akarnak szeparatizmust a MOGYE-n a szociáldemokraták 
2012. február 22. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem akar szegregációt és szeparatizmust a MOGYE-n a Maros Megyei Szociáldemokrata 

Párt – jelentette ki Alexandru Petru Fratean helyi elnök. Hasonlóan vélekedik az alakulat 

országos vezetője, Victor Ponta és a Szociál – Liberális Szövetség is. 

 

Jogosan bírálta-e Kovács Péter a magyar kormányt? 
2012. február 22. – Erdély Ma, Duna Tv 

Szabó László, az EMNT közép-erdélyi régiójának az elnöke a Duna Tv-ben reagált Kovács 

Péter RMDSZ-főtitkár magyar kormányt bíráló kijelentéseire. Elmondása szerint az 

RMDSZ, egy olyan párt, amely „jóllakott pénzzel és tárgyi felszerelésekkel, amelyet a 

kormányzati szerepvállalásuk, bő másfél évtizede alatt felhalmoztak”, viszont 2010-től 

megváltozott a helyzet az anyaországban, és az erdélyi magyar közösség egészének szánt 

kormányzati támogatások elosztását már nem bízzák az RMDSZ-re – valójában ezt 

fájlalják, és ezért jönnek a különböző támadások. 

 

Járásközpontok kialakítását kezdeményezi a határhoz közeli településeken az 

EMNP 
2012. február 22. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Járásközpontok kialakítását kezdeményezi a határhoz közeli magyarországi településeken 

az EMNP. A szervezet Bihar megyei vezetői megkeresték a magyar kormány képviselőit, 

akiktől szóbeli ígéretet kaptak, hogy ha nem is alakítják járásközponttá Biharkeresztest, 

egy kihelyezett kormányablakot mindenképpen működtetni fognak a városban. 

 

Összefogás nélkül nincs autonómia 
2012. február 22. – Erdély Ma, Paprika Rádió 

Összefogás nélkül nincs autonómia – véli Tőkés László. Az EMNT elnöke úgy értékeli, a 

tavalyi népszámlálás után „egyértelmű”, hogy ha a magyarok „nem fognak össze, nem 

tudják kiharcolni alapvető jogaikat”, azaz „az autonómiát, amelyet meg kellene adni 

számukra”. 

 

A magyarok itt államalapító őslakosok, nem turisták 
2012. február 22. – Erdély Ma, Reggeli Újság, Krónika 

A nagy garral reklámozott „Da, poftiţi – Igen, tessék” elnevezésű akció, aminek keretében 

matricával, illetve kitűzővel jelzik majd, hogy hivatalokban, rendelőkben, boltokban és 

bankokban románul és magyarul is értenek az alkalmazottak, elsősorban turistáknak szól. 

Márpedig sem a partiumi, sem az erdélyi magyarok nem turisták itt, hanem államalapító 

őslakosok, akiknek jogaik vannak, akár tetszik ez egyeseknek, akár nem – jelentette ki 

Csomortányi István, az EMNP megyei szervezési igazgatója. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111292&cim=nem_akarnak_szeparatizmust_a_mogye_n_a_szocialdemokratak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111321&cim=jogosan_biralta_e_kovacs_peter_a_magyar_kormanyt_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111334&cim=jaraskozpontok_kialakitasat_kezdemenyezi_a_hatarhoz_kozeli_telepuleseken_az_emnp_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111334&cim=jaraskozpontok_kialakitasat_kezdemenyezi_a_hatarhoz_kozeli_telepuleseken_az_emnp_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=111318&cim=osszefogas_nelkul_nincs_autonomia
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111391&cim=a_magyarok_itt_allamalapito_oslakosok_nem_turistak
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Felmentő ítéletet remélnek a Mikó-ügyben 
2012. február 23. – Krónika 

Feloldották a Székely Mikó Kollégiumot visszaszolgáltató bizottság tagjai ellen elrendelt 

vagyonzárlatot. Markó Attila kisebbségügyi államtitkár, a bűnvádi per egyik vádlottja a 

Krónikának elmondta, arra számítanak, hogy felmentő ítélet születik az ügyben, hiszen a 

bíró a korábbi tárgyalás során elfogadta a perdöntő kifogásukat, miszerint már született 

egy végleges bírósági döntés, mely kimondja, hogy a Székely Mikó Kollégium a református 

egyház tulajdona. 

 

Összefognának az EMNP-vel  
2012. február 23. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

Nincs már idő kísérletezésekre, félre kell tenni az MPP és EMNT vezetői közti személyes 

ellentéteket, és össze kell fogni – fejtette ki Kulcsár Terza József. A polgári párt 

háromszéki elnöke szerint, ha a két magyar párt országos szinten is összefog, akkor meg 

tudják törni az RMDSZ monopóliumát. 

 

„A Fidesz Európa legsikeresebb néppártja ideológiai szövetségesünk” 
2012. február 23. - Irházi János - HVG 

Toró T. Tiborral az Erdély Magyar Néppárt megbízott elnökével készített interjút a HVG, 

ahol kiemelte, hogy az RMDSZ bár kormányon van és a koalíció létrejöttének nyelve volt, 

mégsem tudta megvalósítani azt, amit az EMNP célnak tűzött ki a székelyföldi autonómiát. 

Bár az EU elzárkózik a nemzeti kisebbségi problémák elől és a magyar kormány sem tud 

jelenleg erélyes lobbitevékenységet folytatni mégis a párt számára a legfontosabb kérdés az 

autonómia megvalósítása és Székelyföld megerősítése. Azokat akik támogatják ezt a célt 

függetlenül attól, hogy melyik párthoz tartozik megvan a helye az EMNP-ben. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. február 23-i számában olvasható.) 

 

Új helyszíneket találtak Varnus Xavér felvidéki orgonakoncertjeinek 
2012. február 22. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

A Pozsonyi Főegyházmegye szerint az elektromos vezetékek meghibásodása és a 

templomban ennek kapcsán most zajló felújítási munkálatok miatt nem kerülhet sor 

Varnus Xavér koncertjére a pozsonyi Szent Márton dómban. Közben új helyszíneket 

találtak az orgonaművész felvidéki koncertsorozatának. 

 

Külön utakon mozog Csáky Pál kampánya 
2012. február 22. – bumm.sk 

Csáky Pál aktív kampányt folytat: a listán tizedik helyen induló egykori MKP-elnök 

könyvbemutatók, vitaestek, beszélgetések házigazdája. Csáky önálló óriásplakátokkal 
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http://maszol.ro/aktualis/osszefognanak_az_emnp_vel_2012_02_22.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/22/uj-helyszineket-talaltak-varnus-xaver-felvideki-orgonakoncertjeinek
http://www.bumm.sk/65563/kulon-utakon-mozog-csaky-pal-kampanya.html
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kampányol, melyek grafikailag nem egyeznek az MKP hivatalos anyagaival, még a régi 

MKP-logó szerepel rajtuk - írja a bumm.sk hírportál. 

 

Rajkán egyre több a szlovák állampolgár 
2012. február 22. – MTI, bumm.sk 

Már a lakosság felét szlovák állampolgárok adják a hármas határ közelében fekvő 

magyarországi Rajkán. Két év alatt kilencszázról 1300–1400 közé ugrott az itt élő szlovák 

állampolgárok száma. 

 

Új tanulmányi programot indít a Selye Egyetem 
2012. február 22. – bumm.sk 

Új, környezetvédelmi menedzsment szakirányt készít elő a komáromi Selye János 

Egyetem Tanárképző Kara. Az oktatás, amely a már akkreditált kémia és biológia tanári 

tanulmányi programokra épül, Komáromban és Dunaszerdahelyen zajlik majd. 

 

A választások napján nem lesz népszavazás is 
2012. február 22. – Felvidék Ma 

Az előrehozott parlamenti választások napján nem tartanak népszavazást arról, hogy a 

szlovák legyen az egyetlen, kizárólagos hivatalos nyelv az ország területén. A referendum 

kiírásához szükséges aláírásokat gyűjtő SNS ugyanis nem tudja időben leadni a petíciós 

íveket a köztársasági elnöki irodának. 

 

Ki jár jó úton, avagy: BugiVan… 
2012. február 22. – N. Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

„Mi, szlovákiai magyarok március 10-én nem arról döntünk, melyik politikai pártot tartjuk 

alkalmasabbnak arra, hogy egy országot igazgasson, hanem önmagunkról... Arról 

szavazunk: beolvadunk-e, az asszimilációt választjuk-e, vagy a megmaradást akarjuk.” 

 

Jóváhagyta a kormány a két új Ipoly-hídról szóló kétoldalú megállapodást 
2012. február 22. – TASR, hirek.sk 

Jóváhagyta a két új Ipoly-híd megépítéséről szóló magyar-szlovák megállapodást szerdai 

ülésén a szlovák kormány. A hidak Ipolydamásd és Helemba, illetve Vámosmikola és 

Ipolypásztó közt épülnek majd. 

 

Az egyház kiáll a szlovák állampolgárságát elvesztő lelkész mellett 
2012. február 22. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Magyarországi Református Egyház a nyilvánosság erejének felhasználásával, a 

testvéregyházak és az európai egyházi szervezetek, közöttük a Református Egyházak 

Világközössége Európai Tanácsának tájékoztatásával igyekszik segíteni a szlovák 

állampolgárságát elvesztő Kassai Gyula lelkipásztort. 
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http://www.bumm.sk/65553/rajkan-egyre-tobb-a-szlovak-allampolgar.html
http://www.bumm.sk/65551/uj-tanulmanyi-programot-indit-a-selye-egyetem.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/32563-a-valasztasok-napjan-nem-lesz-nepszavazas-is
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/32579-ki-jar-jo-uton-avagy-bugivan
http://www.hirek.sk/belfold/20120222164657/Jovahagyta-a-kormany-a-ket-uj-Ipoly-hidrol-szolo-ketoldalu-megallapodast.html
http://mno.hu/belfold/az-egyhaz-kiall-a-szlovak-allampolgarsagat-elveszto-lelkesz-mellett-1054170
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Slota szánalmas gúnyolódása 
2012. február 23. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Magyar és romaellenes kampányt folytat a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS). 

A közeledő szlovákiai választásokban azonban a többi párt nem kampányol a magyarokkal. 

Az SNS másik fogása a romák kérdése. A kampányanyagban azt kérdezik a választóktól, 

meddig fognak még ráfizetni a cigányokra. Ezen azt ígérik választóiknak, ha rájuk 

szavaznak, változtatnak ezen. 

 

Szabad-e magyar kurzusokra járni? 
2012. február 23. – Pressburger Csaba – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács pénzügyi támogatásának köszönhetően és a magyar egyetemi 

oktatók segítségével lehetővé válik a magyar nyelvű oktatási tevékenység megerősítése és 

bizonyos tekintetben intézményesítése is az Újvidéki Egyetem Jogi Karán – derül ki 

Korhecz Tamás blogjából. A történet, amely az MNT elnöke szerint a magyar közösség 

szívósságáról tanúskodik, felborzolta a kedélyeket; az egyetem rektora és a kar dékánja is 

értetlenül áll az eset előtt, mondván, velük erről senki nem konzultált.  

 

Egyetemi hallgatók szövetsége: Korhecz megrágalmazta a Jogi Kart 
2012. február 22. – Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Egyetem hallgatóinak szövetsége és az újvidéki Jogi Kar hallgatóinak 

szövetsége valótlannak nevezte Korhecz Tamás állítását, miszerint az 1990-es évek elején 

több magyar előadót, tanárt és tanársegédet is elüldöztek az egyetemről. 

 

A színvonal javításán munkálkodik az MNT 
2012. február 22. – Vajdaság Ma 

Az MNT által kiemeltnek ítélt rendezvényekre március 1-jétől, a többi pályázatra pedig 

április 1-jétől jelentkezhetnek a vajdasági magyar művelődési egyesületek. 

 

Zenta: A civil szervezetek megtalálták a helyüket az új pályázati rendszerben 
2012. február 22. – Vajdaság Ma 

A zentai önkormányzat sajtótájékoztatóján Širková Anikó, Zenta község polgármestere a 

civil szervezetek számára kiírt községi pályázat kapcsán elmondta, a megújult pályázati 

rendszer értelmében idén a civil szervezetek kizárólag projektumokkal pályázhattak, mivel 

az önkormányzat a továbbiakban nem nyújt támogatást számukra a működési költségeik 

fedezésére. 
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/slota_szanalmas_gunyolodasa.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-23_Szabad-e_magyar_kurzusokra_jarni.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12992/Egyetemi-hallgatok-szovetsege-Korhecz-megragalmazta-a-Jogi-Kart.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12993/A-szinvonal-javitasan-munkalkodik-az-MNT-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12997/Zenta-A-civil-szervezetek-megtalaltak-a-helyuket-az-uj-palyazati-rendszerben.html
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Egy főkonzuli állítás nyomában… 
2012. február 22. – Kárpáti Igaz Szó 

Egy ukrán nyelvű hetilap Magyarország beregszászi külképviseletének vezetőjével készített 

interjút. Tóth István elemezte a kárpátaljai magyar–magyar viszonyt is. „Valóban a 

KMKSZ-t ruházták fel azzal a joggal, hogy a schengeni vízum megszerzéséhez 

garancialeveleket adjon ki. Korábban a kulturális szervezetek hatáskörébe tartozott a 

Magyar igazolványok kiadása is. Ezzel az UMDSZ foglalkozott, ám az alapítvány, mely a 

szervezetet finanszírozta, nem számolt el teljes mértékben a felhasznált pénzekkel. Ezért 

jelenleg az ilyen kiadványokat kizárólagosan a főkonzulátus adja ki, míg a 

garancialevelekkel a KMKSZ foglalkozik”. 

 

„A muravidéki magyarság is szerves része lehet a gazdasági 

felemelkedésnek” 
2012. február 22. – Népújság 

Az MMÖNK meghívására kétnapos munkajellegű látogatást tett a nemzetiségileg vegyesen 

lakott területen Szakáli István Loránd, a magyar nemzetgazdasági tárca keretében működő 

Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetője. Lendván, Dobronakon és 

Hodoson találkozott a magyarság, illetve a községek, helyi önkormányzatok vezetőivel. 

 

A két köztársasági elnök is jelen lesz az aláíráson 
2012. február 22. – Népújság 

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke kifejtette, március 8-án kerül sor a 

szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén csúcsszervezetek közötti együttműködési 

megállapodás aláírására. A megállapodás szövegét mindkét közösség megerősítette, a 

hivatalos aláírásra a két ország államfője, Schmitt Pál és Danilo Türk jelenlétében kerül 

sor. 

 

Képviselői fórum: „A kettős választójogot támadni fogják” 
2012. február 22. – Népújság 

Hétfőn a lendvai Bánffy Központban Göncz László nemzetiségi képviselő megtartotta az új 

mandátum első képviselői fórumát. A képviselő kitért a goricskói magyargyalázó levelekre 

is, majd hozzátette, az EBESZ több pontban figyelmeztette az országot, köztük van az 

őshonos kisebbségek kettős választási joga is, amelyet nem tartanak jó megoldásnak. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8348
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3700:a-muravideki-magyarsag-is-szerves-resze-lehet-a-gazdasagi-felemelkedesnek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3700:a-muravideki-magyarsag-is-szerves-resze-lehet-a-gazdasagi-felemelkedesnek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3709:a-ket-koeztarsasagi-elnoek-is-jelen-lesz-az-alairason&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3707:kepviseli-forum-a-ketts-valasztojogot-tamadni-fogjak&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

 

Fi
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

